
 

 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 

 

POLITIEBESLUIT 

 

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, 

Juridische grond 

Gelet op artikel 128 van de Provinciewet van 30 april 1836;  

Gelet op artikel 4 en 5 van de Wet op het politieambt; 

Gelet op artikel 42 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus;  

Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door de Ministeriële Besluiten van 10 juli 

2020, 24 juli 2020 en 28 juli 2020, 22 augustus, 25 september en 8 oktober 2020; 

Gelet op het ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse 

Zaken, belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem,  inzake het beheer van de federale fase en de 

uitvoering van de lokale maatregelen;  

Gelet op de gedragsregels en afspraken, de leidraad ‘kleurcodes in de sport’, ‘sport en corona in code 

geel’ en ‘sport en corona in code oranje’, bekendgemaakt op de website van Sport Vlaanderen, 

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/, die de minimale algemene regels uitmaken 

uitgaande van de bevoegde overheidsdienst, zoals bedoeld in Art. 4, lid 1 van het Ministerieel Besluit 

van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 

te beperken, zoals gewijzigd door de Ministeriële Besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020 en 28 juli 2020, 

22 augustus, 25 september en 8 oktober 2020;  

Context en argumentatie 

Het aantal besmettingen met het coronavirus is in stijgende lijn. Er zijn nu gemiddeld 367 besmettingen 

per 100.000 inwoners in onze provincie. 9,9% van de geteste mensen, blijkt positief te zijn en het 

reproductiegetal bedraagt 1,46. Dit wijst erop dat de epidemie nog aan kracht wint en de verspreiding 

snel gaat.    

Uit de contactopsporing blijkt dat heel wat besmettingen plaatsvinden in de context van sportbeoefening. 

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het niet zozeer tijdens het sporten in buitenlucht is dat de overdracht 

van COVID-19 gebeurt, maar wel tijdens de momenten na de buitensport, in kleedkamers en douches, 

in kantines van sportclubs, of tijdens contactsporten die indoor worden uitgeoefend.  

Art. 4 van het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door de Ministeriële Besluiten van 10 juli 

2020, 24 juli 2020 en 28 juli 2020, 22 augustus, 25 september en 8 oktober 202, bepaalt dat 

‘verenigingen die … diensten aanbieden aan consumenten … hun activiteiten overeenkomstig het 

protocol of de daartoe op de website van de bevoegde overheidsdienst bekendgemaakte minimale 

algemene regels, uitoefenen.’  
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Voor de sportverenigingen zijn deze regels vastgelegd in de leidraad ‘kleurcodes in de sport’, en de 

algemene gedragsregels en protocollen bekendgemaakt op de website van Sport Vlaanderen, 

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/.  

Sinds juni wordt er in de sportsector reeds gewerkt met protocollen die worden opgemaakt vanuit de 

klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector. Deze protocollen volgden steeds de algemene 

coronamaatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad werden vastgelegd in een federaal 

ministerieel besluit en werden na elke update bekrachtigd door de Vlaamse minister van sport via een 

ministerieel besluit. Vanaf 1 september 2020 werd gestreefd naar meer stabiliteit en een hogere mate 

van voorspelbaarheid. Daarom werden concrete scenario’s uitgewerkt op basis van vier kleurcodes die 

de mate van dreiging van de epidemie weergeven.  

In elk van de drie mogelijke scenario’s (geel, oranje, rood) gelden de negen algemene principes, 

genaamd de Begeleidingsmaatregelen Epidemie en Sport (BES). Het eerste principe stelt dat de BES 

gelden voor alle Vlaamse steden en gemeenten. De Vlaamse Minister van Sport vraagt alle Vlaamse 

provincies en lokale besturen de BES toe te passen, m.a.w. om de betekenis van de kleurencodes als 

een vaste standaard te hanteren. Echter, zo stelt regel 1 van de BES, dat maakt het nog steeds mogelijk 

om als provinciaal of lokaal bestuur autonoom maatregelen te treffen, door een kleurencode uit te 

roepen die strenger is dan afgekondigd door een hoger beleidsniveau. Voor de burger maakt het de 

maatregelen overzichtelijk, ondubbelzinnig en duidelijk. 

Momenteel bevindt de sportsector zich voor heel Vlaanderen in code oranje. In deze code mogen 

kantines open blijven onder dezelfde strikte regels als de horeca. Op basis van de huidige 

epidemiologische situatie in Vlaams-Brabant en op basis van de gegevens uit de contactopsporing en 

brondtracing, waaruit blijkt dat heel wat besmettingen ook in kantines van sportverenigingen worden 

opgelopen, beslist de gouverneur bijkomende maatregelen op te leggen aan deze kantines.  

 

BESLUIT : 

Artikel 1 

Onder voorbehoud van nieuwe protocollen die worden opgesteld met de sportsector, en met 

uitzondering van de restaurants (de inrichting die behoort tot de horecasector en die beschikt over de 

toelating 1.1 bedoeld in Bijlage III van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de 

nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), moeten alle kantines (met inbegrip van 

drankstanden) van sportclubs sluiten ten laatste 30 minuten na het beëindigen van de sportactiviteiten, 

tenzij de gemeentelijke overheid hier een ander sluitingsuur oplegt na overleg met de gouverneur.  

Artikel 2:  

De politie is belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.  

Artikel 3: 

Inbreuken op dit besluit worden overeenkomstig artikel 22 van het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 

houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, 

beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele 

veiligheid. 

Artikel 4: 

Dit besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking ervan tot de 

gezondheidssituatie het toelaat om het in te trekken. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de 

gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via gemeentelijke en provinciale websites.  
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Leuven, 14 oktober 2020 

 

De gouverneur, 

 

 

 

Jan Spooren 


